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Sobre nós
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ALTA TECNOLOGIA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS

TDF Portugal, parte do grupo TDF, é especializada em oferecer as melhores soluções na trasfega de produtos 
difíceis para as aplicações e processos mais exigentes do mercado.

Fundada em Setembro de 2000, o crescimento contínuo e estável colocou a TDF Portugal numa posição de 
liderança na fabricação, distribuição, instalação de bombas e produtos relacionados. O Grupo TDF conta 
actualmente com delegações em 13 países: Espanha, Portugal, França, Suíça, Polónia, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia, Roménia, República Checa, Alemanha e Eslováquia

1. Principais fornecedores internacionais

Trabalhamos com os principais fabricantes de bombas 
e produtos relacionados. Garantindo alta  qualidade 
do produto e fi abilidade, com tempos de entrega 
reduzidos, certifi cações de qualidade e o melhor 
serviço ao cliente.

2. Suporte Técnico

O nosso compromisso é oferecer o melhor suporte 
e serviço ao cliente. A nossa equipa de técnicos 
experientes está envolvida no seu projecto do início ao 
fi m, com o objectivo principal de reduzir o imprevisto 
e maximizar a rentabilidade.

3. Em todos os sectores

Atentos à tecnologia e sempre focados em oferecer 
um serviço completo aos nossos clientes, a nossa 
experiência nas áreas mais importantes da indústria 
permite-nos oferecer um serviço líder em todos os 
sectores.

4. Personalização e SAT

TDF Systems é a nossa divisão especializada 
em sistemas. Fabricamos Skids para processos e 
produção de alta qualidade, apoiados num grande 
suporte técnico que garante fi abilidade e efi ciência.



Linhas de produto
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O nosso objetivo é oferecer a mais ampla gama de bombas e produtos relacionados. É por isso que a nossa 
linha de produtos cobre todas as necessidades que o seu projecto possa ter:

Pressão  NívelCaudal Temperatura AcessóriosAnalítica

Doseadoras SubmersíveisCentrífugas Helicoidal Bombas de 
Cana

LóbularesEngrenagens Duplo 
Parafuso

Lobulares
Sanitárias

Alta Pressão

Bolsas CarcaçasCartuchos Filtros 
Autolimpantes

Grupos
Filtração

Filtros 
Especiais

Permutadores
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Empanques 
mecânicos

Bolas/
cabeças

 de limpeza

Planos
API

Válvulas
assépticas
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Dosagem
química

Dosagem 
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Pneumática
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Pneumáticas

Peristálticas
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Nossos benefícios
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Ampla Gama e Disponibilidade de Stock: Contamos com a mais ampla gama de 
bombas industriais e produtos relacionados. Somos a empresa europeia com maior 
volume de stock.

Conselhos e Formação: Oferecemos consultoria abrangente, desde a seleção de 
equipamentos, soluções de problemas até à planificação e à venda.

Engenharia e Desenho Industrial: Os nossos departamentos técnicos envolvem-
se no seu projeto do princípio até ao fim para maximizar a rentabilidade das suas 
instalações. 

Ferramentas Profi ssionais: Trabalhamos com os equipamentos, meios e ferramentas 
mais avançados do mercado. Dispomos de laboratório de testes e calibração.

Fabricação e Montagens: Realizamos todo o tipo de fabricações e montagens de 
sistemas industriais. Oferecemos soluções completas de alta qualidade para dosagem, 
transferência e filtração.

Serviço SAT e Reparações a Nível Local: O nosso Serviço de Assistência Técnica 
está preparado para realizar qualquer tipo de reparação, arranque de equipamentos e 
manutenção nas instalações do cliente.

Equipamentos de testes para Demonstrações: Contamos com um amplo stock 
de equipamentos de demonstração para garantir o êxito das aplicações. 
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Bombas Centrífugas

Bombas centrífugas para processamento de águas residuais na horizontal e vertical, líqui-
dos e sustâncias viscosas, corrosivas, líquidos com sustância fi brosa, etc. Impulsores fecha-
dos, semiabertos ou Vortex. É uma bomba feita especialmente para a desmontagem dos 
rotores, impulsor sem desmontar a voluta das condutas. As fl anges de impulsão cumprem 
com a norma  EN 1092-2/ PN10 (EN 1092 -1/).

Bombas centrífugas, em conformidade com a 
norma DIN 24255 (EN 733) em monobloco ou 
com execução em bancada, para fl uídos limpos 
ou pouco contaminados e de baixa viscosidade.
Pode ser fabricada total ou parcialmente em ferro 
fundido, AISI-316, DUPLEX, SUPERDUPLEX.Vedada 
com diferentes tipos de empanques mecânicos e 
planos API.

Bombas centrífugas em conformidade com a ISO 5199 (2858), para indústria química e de 
processamento. Podem ser fabricadas totalmente ou parcialmente em ferro fundido, AISI-
316, DUPLEX, SUPERDUPLEX... Possibilidade de impulsor fechado, aberto, vórtice, canal... 
Selagem com diferentes tipos de empanques mecânicos e planos API.

Bombas centrífugas para óleo térmico ou óleo industrial de baixa viscosidade sem 
partículas abrasivas. Refrigerada a ar, cumpre em dimensões com a norma EN 733. Com 
um design modular, o conjunto completo do rotor, impulsor e a tampa da carcaça podem 
ser removidos sem tirar a cobertura da espiral do sistema de condutos. Todos os impulsores 
estão equilibrados de forma estática e dinâmica, em conformidade com a ISO 1940 ponto 
6.3. empanques mecânicos concebidos para altas temperaturas.

Bombas centrífugas de câmara bipartida, com rotor radial 
de dupla sucção e forças hidráulicas axiais equilibradas. 
Possibilidade de execução vertical. Todos os impulsores estão 
equilibrados de forma estática e dinâmica, em conformidade 
com a ISO 1940, ponto 6.3. O impulsor é de sucção dupla.

Eletrobombas centrífugas em monobloco vertical, com aspiração e impulsão em linha para 
fl uídos limpos ou pouco contaminados e de baixa viscosidade. Pode ser fabricada total ou 
parcialmente em ferro fundido, AISI-316, DUPLEX, SUPERDUPLEX.

Bombas centrífugas multicelulares de alta pressão, com 
impulsores fechados e difusores. Possibilidade de fl anges 
DIN e ANSI. As bombas MS/HMS são adequadas para 
líquidos limpos ou ligeiramente contaminados com baixa 
viscosidade. Todos os impulsores estão equilibrados de 
forma estática e dinâmica, em conformidade com a ISO 
1940, ponto 6.3.

Bombas centrífugas verticais, com impulsores fechados e colunas lubrifi cadas pelo líquido 
a bombear. Possibilidade de execução com impulsores de vórtice e canais. Execução de 
câmara multicelular e espiral.

Bombas centrífugas verticais, com impulsores fechados e colunas lubrifi cadas pelo líquido 
a bombear. Possibilidade de execução com impulsores de vórtice e canais. Execução de 

, DUPLEX, SUPERDUPLEX.

Bombas centrífugas para óleo térmico ou óleo industrial de baixa viscosidade sem 
. Com 

um design modular, o conjunto completo do rotor, impulsor e a tampa da carcaça podem 
ser removidos sem tirar a cobertura da espiral do sistema de condutos. Todos os impulsores 

 ponto 

Bombas centrífugas para processamento de águas residuais na horizontal e vertical, líqui-
dos e sustâncias viscosas, corrosivas, líquidos com sustância fi brosa, etc. Impulsores fecha-
dos, semiabertos ou Vortex. É uma bomba feita especialmente para a desmontagem dos 

cumprem 
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Bombas Pneumáticas 

Em 1955, Jim Wilden inventou as bombas de acionamento pneumático de duplo diafragma com a marca 
Wilden Pumps. São as mais versáteis do mercado. Com um desenho de engenharia em constante actualização 
é a solução com menor consumo energético para trasfega de liquido.

Características

• Caudais e pressões variáveis.
• Auto-ferrantes.
• Possibilidade de funcionar em vazio
• Sem empanques nem partes rotativas.
• Passagem de sólidos sem danifi car a bomba.
• Versões com relação 3:1 e 2:1 permitem obter pressões de descarga até 21 bar.

A grande variedade de materiais em que pode ser fabricada habilita o funcionamento com quase todos os pro-
dutos e aplicações, tornando este tipo de bomba uma das mais versáteis do mercado.

Plásticos especiais para aplicações especiais:

 • Bombas em plástico e aço inox 316L com certificação ATEX.

 • Bombas em plástico para pressões elevadas e alimentação de filtros-prensa. 

O modelo Pro-Flo SHIFT da Wilden é um sistema de distribução de ar de qualidade superior. Possuí um des-
enho inovador, de controlo de ar que otimiza automaticamente o consumo do mesmo. 

€

Redução até 60% 
de consumo de ar

Maior rendimento
graças à poupança 
de ar por ciclo da 
bombagem

Menor custo de 
manutenção ao 
diminuir o stresse 
dos diafragmas
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O veio ProFlo Shift evita o 
sobreenchimento das câmaras, 
otimizando a economia de ar 
para maior efi ciência

Válvula de ar de pistão
garante o inicio do ciclo, 
evitando a posição 
intermédia

Orifício de escape de grandes dimensões,
ajuda a evitar o congelamento

SIMPLES
Sem necessidade de dispositivos eletrónicos

Capacidade submersível

Maiores caudais, menor consumo

Capacidade submersível

SEGURO

Maiores caudais, menor consumo

EFICIENTE

Indústr ia

Bombas Pneumáticas 

As bombas ALMATEC acionadas por ar comprimido são 
as mais adequadas para trabalhar em processos químicos 
onde somente o Teflon© ou o Polietileno resistem a 
agressividade do processo.

É uma bomba, com um desenho especial, totalmente em 
teflon e opcional em polietileno.

Características

Caudal e pressões variáveis, capacidade de trabalhar em 
seco sem danos, autoferrante, permitindo a passagem de 
sólidos em suspensão e produtos viscosos. Não necessita 
lubricação. Para zonas ATEX as bombas são fabricadas 
com carga de grafite e certificado ATEX.

São fabricadas em diferentes tamanhos desde 1/4” até 
3”. Dispomos de três tamanhos de alta pressão até 16 bar 
com corpo em polietileno.

Características

Caudal e pressões variáveis, capacidade de trabalhar em 
seco sem danos, autoferrante, permitindo a passagem de 
sólidos em suspensão e produtos viscosos. Não necessita 
lubricação. Para zonas ATEX as bombas são fabricadas 
com carga de grafite e certificado ATEX.

São fabricadas em diferentes tamanhos desde 
3”. Dispomos de três tamanhos de alta pressão até 
com corpo em polietileno.
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Bombas centrífugas de transmissão magnética

As bombas centrífugas de transmissão magnética são a opção ideal para o bombagem de qualquer produto 
químico, sem risco de fuga nem necessidade de manutenção.

Série PI
Bomba para clientes tipo OEM, de 24V DC com entrada 
analógica 0-10 V., para controlo de velocidade directa sobre 
seu motor. Típico em aplicações como células de combustível, 
arrefecimento de equipamentos médicos, para manter valores 
de pH constante, etc...

Série PX, PS
Bomba de pequena a média capacidade, com motor 
monofásico ou 24V DC integrado. Disponíveis em 
Polipropileno, PVDF o ETFE. Caudal até 8 m3/h e altura 20 mcl. 
Tratam-se de gamas destinadas a primeiros equipamentos, 
irrigação, máquinas de gelo, alimentação de equipamentos de 
análises de água, etc.

Bombas Centrífugas de Transmissão 
Magnética

Completamente estanques. Não têm empanque. Fabricadas em 
Polipropileno, PVDF e aço revestido a ETFE, são utilizadas na 
trasfega de produtos químicos garantindo a máxima segurança. 
Versões autoferrantes e verticais também disponíveis.
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Bombas de duplo parafuso

Bomba de duplo parafuso, modelo HYGHSPIN, desenhada segundo os princípios de design higiénico, em aço 
inox 316L electro polido, cujas características singulares permitem bombear fl uidos muito viscosos de um modo 
particularmente cuidadoso e higiénico. Grande capacidade de aspiração, reversível e livre de pulsações.

Rotações desde 50 até 4000 rpm/min. Viscosidades até 1.000.000 cSt. Caudais de 30L/H até 200m3/h. Pressão 
máxima 25 bar com opção para altas pressões até 50bar.
Passagem de sólidos até 4,2mm de diâmetro. Transporte de produto e limpeza CIP feitos com a mesma bomba.

Uma tecnologia - várias indústrias:

- Alimentar

 - Alimentação animal

 - Bebidas

 - Cosmética

 - Farmacêutica

 - Química

Bombas submersíveis

Stur Pumps  é uma marca especializada em equipamentos submersíveis, tais como bombas, agitadores e 
sistemas de ar. 

Características

• Electrobombas submersíveis de drenagem com impulsor aberto e 

fi ltro para impedir a passagem de sólidos para o corpo da bomba.

• Incluí modelos desde 1,1 kW até 27 kW a 3000 RPM.

• Principais componentes: ferro fundido EN-GJL-250

• Impulsor: ferro fundido GS400

• Veio: aço inoxidável AISI 431/Duplex
• Juntas: nitrilo
• Empanque mecânico: CSi /CSi
• Proteções: sondas de temperatura no enrolamento do motor; 

sonda de deteção de água na câmara de óleo.

Indústr ia
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Bomba de Pistão Excêntrico

Bomba de pistão excêntrico que se move dentro de um cilindro estacionário, o contacto entre ambas permite 
um forte efeito de vácuo na aspiração e uma efi ciência volumétrica elevada independentemente da viscosidade 
do fl uído. É autoferrante e permite um caudal muito preciso a baixa velocidade. Pode funcionar em seco, 
não tem empanques, reduzindo assim a sua manutenção e custo de peças de substituição. Fluxo com baixa 
pulsação, sendo extremamente suave para protecção dos produtos sensíveis ao cisalhamento. Certifi cações 
TUV, FDA, 3A, EHEDG e USP Class VI. Devido as suas características técnicas é a unica bomba com capacidade 
de recuperação até 80% do produto depositado na tubagem.

Bombas de membrana 

Bombas versáteis e compactas para aplicações em sector 
doméstico (caravanas), agricultura (pulverização),  industrial 
(dosagem).

Corpo em Polipropileno (60 ºC máximo), membranas e válvulas 
Buna-N, EPDM, Santopreno©, Viton©, Geolast© o Kalrez©.

Modelos pneumáticos de dupla membrana:

Até 26 l/min, 8 bar. Ideais para primeiros equipamentos.

Modelos eléctricos (12 ou 24V DC, 220 VCA):

Até 26 l/min, 10 bar.

Série SLc

Construção em aço inox 316L. Caudais até 36m3/h.
Pressões máximas de 16 bar. Velocidade máxima de 1000 rpm.

Série SLs

Construção em aço inox 316L polido. Caudais até 36m3/h.
Pressões máximas de 8 bar. Velocidade máxima de 1000 rpm.

Série Micro C - Série C

Construção em aço inox 316L electro polido. Caudais de 1 até 
800 L/h. Pressões até 15 bar. Diâmetro de partículas até
20mm. Velocidade até 1000rpm.
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Bombas de cana para bidão

Fabricadas em Polipropileno, PVC, PVDF ou aço inox 316 são a solução ideal para trasfega de bidão ou contentor 
de 1.000 Litros. Com impulsor centrífugo ou volumétrico tipo rotor helicoidal para produtos muito viscosos (até 
100.000 CPS), podem bombear uma ampla gama de produtos.

Características:

• Polipropileno (PP), PVDF puro, PP / PVDF puro;
• Intercambialidade de motores;
• Filtro integral em versões de alto fl uxo;
• Até 100 000 cP.

Bombas doseadoras

Bombas doseadoras de membrana ou de pistão, especialmente 
indicadas em processos de controle e doseamento de reactivos, 
em instalações de tratamento de águas residuais industriais, 
purificadores de água, ETAR/ETA, instalações descalcificadoras 
de águas, osmose inversa e torres de arrefecimento.

Características:
• Série Magdos: acionamento tipo solenoide, caudal até 15

l/h, pressão máx. 16 bar.

• Série Mini/Mididos: membrana mecânica económica, caudal 
até 114 l/h, pressão máx. 10 bar.

• Série Memdos: membrana mecânica, caudal até 4.200 l/h, 
pressão máx. 16 bar.

• Série Fedos/Kardos: de pistão, caudal até  4.100 l/h, pressão 
máx. 400 bar.

• Materiais de construção PVC, PP, PVDF, PTFE e INOXIDÁVEL, 
controles de sinal externo, pulsos, sinais analógicos de 0(4)-
20 mA., servomotores. Gama completa de acessórios como 
válvulas reguladoras de pressão, injectores, amortecedores 
de pulso, filtros, etc.

Os sistemas de medição e controlo de: PH, Redox, Cloro livre, 
residual ou total, dióxido de cloro, ozono, fluoretos, ácido 
peracético ou peróxido de hidrogênio.
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Bombas de carretos internos

• Autoferrantes
• Caudal sem pulsações
• Reversível

Fabricadas em ferro fundido, aço carbono e aço inox 316 L, permitem o 
funcionamento com uma ampla gama de produtos.

Disponíveis também com transmissão magnética para bombagem de 
produtos perigosos ou em que a garantia de estanquicidade da bomba 
seja necessária.

 L, permitem o 

Disponíveis também com transmissão magnética para bombagem de 
produtos perigosos ou em que a garantia de estanquicidade da bomba 

Bombas de engrenagens

ROTAN® bombas de carretos internos fornecem condições para movimentar líquidos até muito alta viscosida-
de, garantem caudal sem pulsação e pressões de descarga até 16/25 bar de construção modular facilmente se 
repara sem desmontar da tubagem, bidirecional de construção em ferro, aço ou aço inox 316, tem a opção de 
acoplamento magnético, para proteger o meio ambiente de derrames de líquidos nocivos. 
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Bombas de impulsor flexível 

Caudal de 10 l/min a 500 l/min, pressão até 5 bar. 
Corpos inoxidáveis, bronze, resinas époxi e fenólicas. 
Impulsor de neoprene, nitrilo, EPDM o Viton©. Um 
princípio inventado pelos fundadores da Jabsco há 
mais de 65 anos. Autoferrante, sem pulsações ou 
deterioração de sólidos (até 18 mm.). Manutenção 
fácil e de baixo custo para a indústria geral.

Bombas de palhetas 

3 modelos 30, 50 e 100 l/min, pressão até 10 metros. 
Motores 12 ou 24V DC com uma gama completa de 
acessórios.

API 676

Bombas rotativas lobulares Industriais

Bombas especialmente desenhadas para a trasfega de lamas 
digeridas ou fl oculadas em processos de tratamento de 
efl uentes industriais e urbanos. Usadas também em lamas 
oleosas e resíduos petrolíferos, resíduos de animais ou vegetais 
e em instalações de produção de energia por Biomassa.

Rotores em vários tipos de elastómeros (FKM, SBR, NBR, 
EPDM, ETFE). Borger possui também uma linha de trituradores 
e destroçadores usados tanto na protecção de bombas como 
no destroçamento de madeiras, cordas e resíduos fi brosos.

• Auto-ferrantes

• Caudal sem pulsações

• Reversível
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Bombas de Rotor Helicoidal
(Cavidade Progressiva)

• Autoferrantes

• Caudal sem pulsações.

• Possibilidade de bombear produtos muito viscosos (até 

1.000.000 Cps) ou muito abrasivos.

• Pressões de descarga até 48 Bar

• Caudal variável na proporção directa da velocidade permitindo 

aplicações de doseamento.

• Passagem de sólidos sem danifi car a bomba

Fabricadas em ferro fundido ou aço inox 316 com estatores em 
Nitrilo, Borracha Natural, EPDM ou Viton, são usadas na trasfega 
de resinas, lamas líquidas, oleosas ou desidratadas, emulsões, 
tensioactivos e muitos outros produtos, sendo de destacar a 
alimentação de fi ltros-prensa.

Bombas Peristálticas

Auto-ferrantes e caudal reversível.
Possibilidade de funcionar em vazio e sem empanques.
Caudal variável na proporção directa da velocidade permitindo 
aplicações de doseamento.

Mangueiras em Nitrilo, Borracha Natural, EPDM e FKM permitindo 
uma vasta gama de aplicações, sendo de destacar produtos muito 
abrasivos ou sensíveis ao cisalhamento.

Mangueiras em Nitrilo, Borracha Natural, EPDM e FKM permitindo 
uma vasta gama de aplicações, sendo de destacar produtos muito 

Bombas de Rotor Helicoidal
(Cavidade Progressiva)

• 

• 

• 

• 

• 
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Caudais até 600 l/h e pressões de até 8.6 bar

Com garantia até 5 anos.

Bombas peristálticas

Bombas peristálticas FlexFlo® ProSeries-M® Flex-Pro® y Flex-Pro A2 
de Blue-White não possuem válvulas que possam ficar entupidas e 
exigir manutenção.

As bombas apresentam uma medição química de precisão e uma 
unidade de velocidade variável.

Bombas centrífugas plásticas 

Bombas centrífugas construídas em fi bra de vidro e resina 
epóxi, utilizando sistemas RTM, injeção de resina em moldes 
previamente preenchidos com fi bra, para garantir resistência 
química. Especialmente indicado em instalações de parques 
aquáticos, para a transferência de água do mar. Aprovado pela 
Associação de Parques Aquáticos e Golfi nhos. Especialmente 
adequados para a bombagem de ácidos corrosivos e bases, 
tais como: líquidos de soda cáustica, clorídrico, hipoclorito, 
águas residuais industriais, fertilizantes, salmouras, solventes e 
líquidos carregados com abrasivos. 

Caudais de bombeamento até 1.000 m3 / h., Pressões até 100 
mcl.

Modelos autoferrantes, verticais, monoblocos, etc. Inúmeras 
opções de empanques mecânicos para qualquer aplicação 
difícil.
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Bombas de pistão de alta pressão 

Sistemas completos de lavagens industriais e municipais. Bombas de 
alta pressão até 3.000 bar com motores até 2.600Kw. Fluidos quentes 
ou frios, pouco ou muito viscosos, agressivos, abrasivos ou tóxicos.
Extracção de CO2, produção de ureia, pulverização, óleo, produção 
de energia, entre outros. Bombas para equipar veículos de limpeza e 
desentupimento de canalizações.

Bombas de testes hidrostáticos

Bombas manuais até 1.000 bar, eléctricas ou de grupo térmico até 300 
bar, ou projectadas de acordo com as necessidades do cliente.

Cabeças de limpeza

A cabeça TWK utiliza-se na química e petroquímica, e na indústria em 
geral, papelaria, alimentar, lavadaria, etc. 

Bombas de Alta Pressão de Êmbolo

Caudais de 0,49 a 908 LPM.
Pressões de 6,9 BAR a 689 BAR
Fabrico em latão, níquel, alumínio, bronze, 304, 316 e aço inoxidável 
duplex. 

Bombas de Alta Pressão de Pistão

Caudais de 11,3 a 227 LPM 
Pressões de 6,9 BAR a 103 BAR 
Excelentes capacidades de aspiração.

As bombas de alta pressão Cat Pumps são reconhecidas pela indústria como as bombas mais duráveis   e fi áveis.
Utilizadas em lavagens domésticas e industriais, osmose inversa ou outras aplicações onde alta pressão é 
exigida. 
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Indústr ia

Bombas de engrenagem de arrasto magnético

A combinação da fiabilidade do desenho das engrenagens externas e a 
segurança do arrasto magnético tornam uma opção segura para processos 
que necessitam de uma grande precisão com fluidos complicados. 

Características:
• Pressão diferencial máxima 18 bar. 

• Pressão de entrada máxima 45 bar. 

• Temperatura máxima 200 ºC.

• Aplicações: dosagem de reagentes, de tintas, pulverização de 
fitossanitários, lubrificação, construção de fábricas piloto e controle 
térmico.

• Material construção do corpo da bomba: inoxidável, Hastelloy, titânio 
e PPS. 

• Material construção de engrenagens: PPS, PEEK ou carbono.

COMAC CAL, oferece-nos uma ampla gama de medidores de caudal 
eletromagnéticos, focados em todos os setores com todas as certifi cações 
e habilitados para a zona ATEX, ao melhor preço do mercado e de ótima 
qualidade. 

Great Plains Industries (GPI), líder no fabrico de caudalímetros que 
se tornou uma referência para a escolha de medidores de água, 
produtos químicos ou para qualquer serviço de medição de caudal 
em instalações industriais.

A GPI oferece uma linha completa de caudalímetros projetados 
especifi camente para as indústrias químicas, de tratamento de 
águas e agro alimentárias. 
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Permutadores de calor de carcaça e tubulares
• Pressões de serviço até 600 bar

• Temperaturas de entrada até 550°C

Fundada em 1974, a FUNKE rapidamente se estabeleceu como um fabricante especialista de permutadores 
de calor de carcaça e tubulares. Posteriormente, incluiu permutadores de calor de placas em desenho 
aparafusado e soldado, unidades de arrefecimento a óleo/ar, bem como pré-aquecedores de óleo elétricos

Permutadores de calor de placas soldadas
• Pressão máx. de serviço: 30 bar

• Temperatura máx. de serviço: 200°C

• Opções soldadas em cobre ou 100% aço inoxidável

Permutadores de calor de placas aparafusadas
• Superfície de permutador de calor por placa: 0,04 - 3,0 m²

• Pressão máx. de serviço: 25 bar

• Temperatura máx. de serviço: 195°C

Filtros

HiFlux, empresa dinamarquesa, fundada há mais de 60
anos e especializada no fornecimento de soluções de fi l-
tração para todos os tipos de indústrias.

A empresa oferece uma ampla gama de fi ltros padrão, bem 
como soluções mais específi cas para as necessidades do 
cliente, incluindo fi ltros para aplicações alimentares com 
todas as certifi cações necessárias.

Desde a sua criação em 1959, a HiFlux tem aumentado 
continuamente a sua produção, oferecendo hoje mais de 
20.000 combinações possíveis apenas entre os seus fi ltros 
standard.
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Filtros

Filtros

LENZING TECHNIK, especializada na fabricação de fi ltros autolimpantes contra a 
corrente.

O modelo OptiFil é o único fi ltro autolimpante do mercado capaz de atingir uma 
fi ltragem de 1 mícron. O desenho é patenteado e alcança ótimos resultados com um 
fl uxo mínimo de rejeição durante os ciclos de limpeza em contracorrente.

As principais aplicações são a fi ltragem de água de alimentação para caldeiras a 
vapor, fi ltragem de banhos de vedação de alumínio, água do rio, óleos de cozinha 
usados, banhos de cataforese, etc. O modelo CanFil tem uma faixa de fi ltragem de 
50 mícrons a 5 mm. O desenho com o motor montado na parte inferior facilita a 
inspeção do interior do fi ltro e dos elementos do fi ltro.

Disponível em aço inoxidável ou aço carbono. A principal aplicação é a fi ltragem de 
água de processo, água de arrefecimento e efl uentes.

Soluções de Filtração
Asco Filtri, empresa especializada no design e fabrico de soluções de fi ltração de processo para 
os mercados de Oil & gás, petroquímica, tratamento de água, quimicos, alimentação e bebidas, 
cosmética e farmacêutica.

Filtros de Bolsas
Filtros de bolsas nos quatro tamanhos padrão no mercado. Os fi ltros têm dois sistemas de fecho 
diferentes, V-Clamp ou Rathman. Disponibilidade de fi ltros multicomponente de saco 4, 6 ou mais 
unidades, de acordo com o caudal a fi ltrar. Carcaças fabricadas em aço inoxidável  AISI-316L; 
outros materiais a pedido (Hastelloy, AISI-304, Inconel 600, etc.). Todos os fi ltros são projetados de 
acordo com a Diretiva 94/9 / CE “ATEX”, com nível de proteção II 2 GD-X.

Filtros de Cartuchos
Cartuchos de malha metálica, fi bra sinterizada ou sinterizada em aço inoxidável 316L. Eles podem 
ser fabricados tanto planos quanto plissados, com tampas grampeadas ou soldadas e com várias 
terminações a serem alojadas em fi ltros diferentes. Cartuchos de fi ltro de polipropileno soprado 
ou plissado, com diferentes construções e terminações, e com graus de fi ltragem Absoluto.

Elemento Filtrante
Cartuchos de malha metálica, fi bra sinterizada ou sinterizada em aço inoxidável 316L. Eles 
podem ser fabricados lisos e com pregas, com as tampas grampeadas ou soldadas e com várias 
terminações para serem alojados em diferentes fi ltros. Cartuchos de fi ltro de polipropileno soprado 
ou fundido, com diferentes construções e terminações, e com graus absolutos de fi ltragem.
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Empanques mecânicos

Stramek dispõe de uma ampla gama de empanques mecânicos. 

É uma empresa internacional especializada na fabricação, reparação 
e distribuição de empanques mecânicos, simples, de cartucho ou 
API682, que conta com uma equipa técnica com grande experiência 
no sector.

Apresenta produtos com uma qualidade de excelência aos clientes, 
assim como uma boa assessoria técnica, agilidade nas respostas e na 
entrega.

Stramek disponibiliza um serviço pós-venda imbatível, pois a prioridade 
é a funcionalidade dos empanques e dos seus equipamentos.
Em 2023, a TDF Portugal abriu um centro de reparações de empan-
ques nas novas instalações em Fermelã.

TDF MIXER

Uma parte importante da dinâmica de fl uidos, 
refere-se ao movimento de volumes de líquido, 
gases e sólidos para a obtenção de misturas, 
agitação, obtenção de colóides, trituração e 
micronização de sólidos  diversos, utilizando 
as máquinas mais adequadas para cada um 
dos diferentes processos. Para cada aplicação 
concreta e dentro da gama de agitação e 
mistura a TDF dispõe de agitadores para IBC, 
os TDF Mixer. 

Agitadores para:

• depósitos específi cos, 
• agitadores submersíveis, 
• misturadores estáticos e dinâmicos, 
• moinhos coloidais,
• moinhos de disco perfurado, etc...
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SISTEMAS E MONTAGENS À MEDIDA

O departamento de sistemas, TDF Systems, especializa-se  na concepção, desenvolvimento e instalação 
de skids. Oferecendo soluções completas de alta qualidade na dosagem, transferência e filtração, os quais 
proporcionam inúmeras vantagens ao cliente, desde a simplicidade de ter um único fornecedor, a eliminação de 
trabalhos de montagem com os seus problemas de ligação, até à segurança de ter um equipamento sem fugas, 
testado e montado por técnicos qualificados.

Skids de Dosagem Química no Quadro

Dependendo dos requerimentos do cliente, da dosagem química, 
podem  ser apresentados num quadro de estrutura ligeira. São 
construídos à medida e podem incluir depósitos, quadros eléctricos e 
depósitos de contenção. 

Skids de Filtração

TDF Systems em colaboração com o departamento de Filtração oferece 
uma grande variedade de soluções de Bombagem e Filtração, móveis ou 
fixas.

De acordo com as propriedades físicas dos líquidos a filtrar e o grau de 
filtração, é indicado o filtro ou os filtros adequados, os elementos filtrantes, 
os materiais e a instrumentação necessária e requerida.

Skids de Dosagem Química no Armário

Oferece a possibilidade de inserir os sistemas de dosificação 
química dentro de armários em PP, PE com portas em PVC 
transparentes. Este tipo de sistemas permitem trabalhar com 
total segurança em face de eventuais situações de fugas de 
pressão.As medidas são de acordo com  as especificações 
dadas pelo cliente e podem incluir uma grande variedade de 
acessórios. 
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Skids com Bombas Pneumáticas

A versatilidade da bomba pneumática faz com que possa ser 
fornecido skids pré-montados para uma grande variedade de 
aplicações em diferentes materiais.

Skids com Bomba Centrífuga

TDF Systems oferece sistemas de bombagem com bombas 
centrífugas com acessórios tanto móveis como fixos. Oferece 
sistemas em plástico para químicos corrosivos, em aço 
inoxidável para águas industriais e versões sanitárias para a 
indústria alimentar. 

Sistemas com Bombas de Duplo 
Parafuso Jung

TDF Systems oferece a possibilidade de configurar o 
sistema de bombagem à medida da sua aplicação, com 
a capacidade de fabricar unidades móveis e em bastidor 
com os elementos mais críticos do seu processo. 

Adaptamos instrumentos de medição de caudal e de 
pressão, válvulas de segurança, interruptores de fluxo; 
todos eles sanitários. Oferecemos também a possibilidade 
de deixar as unidades totalmente autónomas e 
automatizadas podendo adaptar armários com 
manuseamento configurável.
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Após mais de 20 anos no mercado industrial, a TDF Portugal - Técnica de Fluidos,lda. desenvolveu uma grande 
especialização na montagem, arranque e manutenção de todos os tipos de sistemas industriais.  

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

• Assessória Técnica

• Arranque de equipamentos

• Formação

• Montagem

• Manutenção

• Garantia

TDF Portugal SAT é um serviço exclusivo que proporciona uma atenção técnica integral aos seus clientes. 
O objetivo é otimizar a fiabilidade e a eficiência em todas as instalações e, em consequência, maximizar a 
rentabilidade do cliente. Com esse fim a TDF Portugal oferece, através da SAT, os seguintes serviços: 

Consulte-nos sobre a possibilidade de planos 
personalizados  SAT.

Tel.: 219 737 580 (chamada para a rede fi xa nacional)

Email: geral@tdfportugal.pt

Reparações na ofi cina.

Atualizações prioritárias.

Desconto em peças.

Recolhas e entregas nas instalações do cliente.

Serviço de assistência técnica integral.

Compromisso de tempo máximo.

Reparação nas instalações do cliente.

Manutenção preventiva programada.

Compromisso de stock em peças de reposição 

estipuladas.

Nível A

Nível B

Nível C

NÍVEIS DE SERVIÇO

TDF Portugal SAT

Acreditamos no seu projeto e garantimos que nada o impede.
                  A sua rentabilidade é o nosso objetivo
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* chamada para a rede fi xa nacional
** chamada para a rede fi xa internacional
*** chamada para a rede móvel internacional

FERMELÃ - DELEGAÇÃO
Rua da Amoladeira Nº17

3865-102 Fermelã Portugal
T: (+351) 234 092 617*

geral@tdfportugal.pt
www.tdfportugal.pt

POLÓNIA 
ul. Gidziñskiego 4, 
02-293 - Varsóvia

T: (+48) (22) 743 60 77**
F: (+48) (22) 743 60 78**

info@tajfunpoland.pl
www.tajfunpoland.pl 

SUIÇA
Rebgasse 2, 

4314 - Zeiningen
T: (+41) 61 666 69 00**
F: (+41) 61 666 69 09**

info@tdf-schweiz.ch
www.tdf-schweiz.ch

ROMÉNIA
Strada Panduri 131-133, 
Sat Rudeni, Judetul Ilfov, 

077041 - Bucareste
T: (+40) 725 591 389**

M: (+40) 729 958 856***
offi  ce@tdfpompe.ro
www.tdfpompe.ro 

ARGENTINA
Tandil, 5930, CABA

Buenos Aires
T: (+54) 11 4635 0745**
F: (+54) 11 4635 3477**

info@tecnicadefl uidos.com
www.tecnicadefl uidos.com

URUGUAI
Mariscala 1950 esq. Av. Italia

Montevideu
T: (+598) 2 613 1365**

uruguay@tecnicadefl uidos.com

www.tecnicadefl uidos.com

PARAGUAI
San Jorge 2378 - Esq. Santa Cruz

Assunção
T: (+595) 21 328 2601**

paraguay@tecnicadefl uidos.com
www.tecnicadefl uidos.com

BOLÍVIA
Ballivian Nº 1456

Ed. Cervantes M.2 - Ofi c. 2
La Paz

T: (+591) 2 214 5194**
bolivia@tecnicadefl uidos.com

www.tecnicadefl uidos.com

REPÚBLICA CHECA
Emilie Dvořákové 1630, 

415 01 - Teplice
T: (+420) 725 141 848.**

 info@tdfczech.cz 
www.tdfczech.cz

FRANÇA
7, Rue de la Fosse aux Loups

95100 Argenteuil
T: (+33) 01 34 11 13 73**
tdf@techniquesfl uides.fr
www.techniquesfl uides.fr 

ALEMANHA
Tiedenkamp 20, 24558 

Henstedt-Ulzburg
T: (+49) 4193 88037 50**
  info@tdf-deutschland.de
www.tdf-deutschland.de

BARCELONA
C/Botánica. 29, 08908 

L´Hospitalet de Llobregat
Tel.: (+34) 933 940 300**

tdf@tecnicafl uidos.es
www.tecnicafl uidos.es

BILBAU
Polígono Industrial de 
Santelices,9, 48550 

Muskiz - Biscaia
Tel.:  (+34) 946 489 002**
tdfnorte@tecnicafl uidos.es

www.tecnicafl uidos.es

MADRID
Avenida las Palmeras, 18, 

Naves A-7, 28350
Ciempozuelos 

Tel.: (+34) 918 757 656**
tdfmadrid@tecnicafl uidos.es

www.tecnicafl uidos.es

TARRAGONA
Polígono Industrial Riu Clar, 

C/ Coure, 37  43006
Tel.:  (+34) 977 206 113**

tdftarragona@tecnicafl uidos.es
www.tecnicafl uidos.es

ESLOVÁQUIA
Emilie Dvořákové 1630, 

415 01 - Teplice
T: (+420) 725 141 848.**

 info@tdfczech.cz 
www.tdfczech.cz

SINTRA - SEDE
Rua São João Nº33 Armazém 

C e D, A-DOS RALHADOS
2710-006 Sintra Portugal
T: (+351) 219 737 580*

geral@tdfportugal.pt
www.tdfportugal.pt




